
ίΟ Άνασκαφή ,Επίδαυρου. Άλνξία. ΠΑΒ 1921

'Ρωμαίων είσαχθέν έν ταις θέρμαις. Έν άλλη αιθούση 
διωχετεύετο το ύδωρ έκ της δεξαμενής των Άντωνίνων 
διά μολυβδίνων σωλήνων, ών έσώθησαν δυο μεγάλα τε
μάχια- Εύρήματα ειχομεν άναθηματικάς έπιγραφάς καί 
δυο τεμάχια πήλινων κεράμων μετ’ Επιγραφής: ’Ασκλη
πιόν. ’Άλλη κεραμίς φέρει επιγραφήν ΑΝ.......0. ίσως
Άντωνίνου. Τά σημαντικώτατα των εύρημάτων εινε 
τα ψηφιδωτά. Το έτερον τούτων ομοιάζει προς τά άποκα- 
λυφθέντα έν βασιλικοσχήμω κτίσματι περί τον άγιον Ίω- 
άννην. Έν τψ έτέρω οΐκοδομήματι έφάνη διά τής άνα- 
σκαφής, δτι οϊ άποτελοΟντες τον στυλοβάτην μεγάλοι λίθοι 
φέρουσιν άναθηματικάς έπιγραφάς, έξ ών συνάγεται, δτι 
προέρχονται έκ δυο μεγάλων οικογενειακών μνημείων έν 
τφ Ιερω, συγκειμένων έξ άγαλμάτων μελών τών οικο
γενειών τούτων, ίδρυθέντων ύπό συγγενών αύτών. Εγγύς 
το0 στυλόβάτου τούτου έκειτο το βάθρον τοΟ άγάλματος 
τοΟ Άντωνίνου, το ίδρυθέν ύπό τής ίεράς τών Έπιδαν- 
ρίων πόλεωζ. “Ενεκα τών άναφανέντων νΟν ύποκαύστων, 
ήρευνήθη καί ή Ν Ά. πλευρά τοΟ περιβόλου τοΟ ΊεροΟ, 
ένθα είχε φανή άπό του 1908 οικοδόμημα λουτρώνος. 
Καί τούτο εΐχεν δμοια όπάκαυστα, έξ οδ συνάγεται, δτι 
έν τοΐς μ. X . χρόνοις ήσκεΐτο έκεΐ συστηματική ύδροθε- 
ραπεία, εις ήν ύπεβάλλοντο οί άσθενείς. Έδαπανήθησαν 
διά την άνασκαφήν ταύτην δραχ. 3,884,60.

Έβδομη άνασκαφή είναι ή γενομένη έν Άλυζία τής 
’Ακαρνανίας διά τοΟ έφορου κ. Κ.'Ρωμαίου. Ή έρευνα πε- 
ριεστράφη περί το ήρφον το κατά τον λιμένα τού'Ηρα- 
κλέους. Παρά τάς δυσχερείας τάς παρουσίαζομένας έκεΐ 
ώς έκ τής θέσεως τοΟ χώρου τών άνασκαφών, ήρευνήθη 
ή προς την θάλασσαν νοτία πλευρά του μνημείου. Είχε 
δειχθή ήδη, δτι δ γνωστός άπό τοΟ παρελθόντος έτους
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σωρός μαρμάρων δέν άνήκεν εις τον ιερόν του Ηρακλέους, 
άλλ’ εις έπιτάφιον μνημεΐον τοΟ 2ου μ. X. αίώνος 
κτισθέν διά μαρμάρων τοΟ αρχαίου Ηρακλείου. Διά της 
άνασκαφής τροποποιείται ή πρότερον γενομένη τοΟ έτους 
τούτου άναπαράστασις οΰσιωδώς, καθ’ήν το ΜαυσωλεΤον 
τοίίτο ήτο εν μικρογραφία παρόμοιον προς τδ έν Αλικαρ- 
νασσφ τοιοΟτον ή μάλλον προς το έν Ξάνθω της Αυκίας, 
τ'ο λεγόμενον των Νηρη'ίδων. ’Ήδη αντί τοΟ ύποτεθέντος 
ναΐσκου επί τοΟ ύψηλοΟ τετραγώνου βάθρου έδείχθη, δτι 
υπήρχε μόνον άπλοΟν στηθαΐον, κοσμούμενον κατά 
τάς γωνίας οι’ ορθοστατών δίεδρων. Ύπό τήν Ν.Δ. γω
νίαν εϋρέθη εφέτος το καλλίτερον διατηρηθέν άκρωτήρι- 
ον. Έπί τοΟ άκρωτηρίου τούτου ύπάρχει παράστασις 
άετοΟ κρατοΟντος διά τοΟ ράμφους στέφανον, οΰτω 
δέ δι’ άετοΟ καί στεφάνου θά συμπληρωθη καί το κενόν 
τοΟ έν Άθήναις άποκείμένου έκ προηγουμένης σκαφής 
τεμαχίου. Τό δλον κτίσμα ώμοίαζε προς μέγαν τετράγω
νον βωμόν μετά 4 κάτω βαθμιδών καί ΊωνικοΟ άνω θριγ- 
κοΟ, έφ’ οδ τό μετά τών ακρωτηρίων στηθαΐον. Κοσμή
ματα τούτου έπιφανή ήσαν κάτω μέν γρΟπες, άνω δε οί 
αετοί εν φυτικοΐς συμπλέγμασι τής κορωνίδος. Εγγύς 
άνευρέθη καί βωμός μαρμάρινος στρογγύλος κοσμούμε
νος διά παγκάρπων καί βουκρανίων άναγλύπτων. Ιο ση
μαντικόν έπί τοΟ βωμοΟ τούτου εινε οπή κυλινδρική δια
μέτρου Ο, 09, διήκουσα έκ τών άνω μέχρι τής βάσεως 
τοΟ βωμού, έμφαινουσα δέ τήν διά ταύτης διαρροήν τών 
νεκρικών χοών.
Έδαπανήθησαν εϊς τήν άνασκαφήν ταύτην δρχ. 3,072,70.

Όγδόην άνασκαφήν ένήργησεν ή εταιρεία έν Νικο- 
πόλει τής ’Ηπείρου Διά τοΟ κ. Ά. θ. Φιλαδελφέως μετά 
τήν έπί διετίαν διακοπήν αύτών. Καί πρώτον άπεκαλύ-
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